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NOL. Hudterapeuten 
Sara Enelund från Nol 
förverkligade en gam-
mal dröm och öpp-
nade salongen Endless 
Beauty – i mammas 
källare.

Hennes långsik-
tiga mål är att med sin 
specialkunskap kunna 
hjälpa ungdomar med 
hudproblem.

Salong Endless Beauty är 
inte den lättaste att hitta, 
trots sitt centrala läge allde-
les i närheten av pendelsta-
tionen i Nol. 

– Det är lite det som är 
meningen. Här ska man 
känna att man kan komma 
och gå som man är och inte 
behöva sminka sig direkt 
efter en behandling, menar 
Sara Enelund, hudterapeut.

Inbäddat i grönska ligger 
det blåmålade trähuset all-
deles vid Folkets Husvägens 
början. Lantlig idyll präglar 
den lilla inredda källaren där 
hon tar emot sina kunder. 

Inne i behandlingsrum-
met har företagsrådgivaren 
Lena Wingbro tagit plats på 
den mjuka bädden i väntan 
på att ansiktsbehandlingen 
ska börja. 

– Det är till och med 
värme i madrassen, hur lyxigt 
som helst, säger hon.

Endless Beauty öppnade 
för bara en månad sedan, 
men ryktet om den nya skön-
hetssalongen i Nol har redan 
börjat sprida sig. 

Innan Sara utbildade sig 
till hudterapeut för två år 
sedan jobbade hon på lager, 
men hon har alltid velat 
arbeta med människor. 

Vill föreläsa
Hudvård och ansiktsbehand-
lingar förknippas ofta med 
skönhet, men Sara har även 
ett annat syfte med sin verk-
samhet. 

– Jag vill hjälpa ungdomar 
med problemhud. Det kan 
ofta påverka hela livet och 

mycket går att behandla bara 
man vet hur. En dröm vore 
att någon gång få föreläsa för 
ungdomar om hur man bäst 
tar hand om sin hy.

Eftersom vem som helst 
i dagens läge kan kalla sig 
hudterapeut vill Sara Ene-
lund framhålla hennes med-
lemskap i SHR – Svenska 
Hudterapeuters Riksorgani-
sation. 

Efter såväl rengörning 
som peeling börjar Lena 
Wingbro känna sig ordent-
ligt rengjord i ansiktet.

– Jag har aldrig brytt mig 
särskilt mycket om min hud 
så här finns absolut saker att 
lära, säger hon under den 
varma handduken.

JOHANNA ROOS

Nu bygger vi klart Green Village vid Keillers 
damm.  För dig som är snabb att teckna 
avtal finns det pengar att spara. Ni som 
tecknar er för en 2:a, 3:a eller 4:a innan 15:e 
okt 2013, bor 12 månader kostnadsfritt  
utan Brf. avgift. (begränsat antal)

Vi har öppen visning söndagar kl. 13-15. 

Kontakta M2, 031-10 58 80  
för personlig visning.

12 MÅNADER 
KOSTNADSFRI BRF. AVGIFT

Sara Enelund, hudterapeut har nyss startat salongen End-
less Beauty i Nol, där hon utför såväl ansiktsbehandlingar 
som vaxning av ben, färgning av fransar och bryn och enk-
lare massage. Här får Lena Wingbro en ansiktsbehandling.

– Lantlig lyx
på Salong 
Endless Beauty

Strålande hud i Nol

Dörrarna slås upp 
fredag 4 oktober klockan 10. 
Kom in och ta del av höstens 

nyheter i Ale Torgs livsstilsbutik.
Jag bjuder på kaffe hela helgen!

Var med och fi ra 

invigningen av

Hjärtligt 
välkommen!
Pernilla Fagerholm


